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Stanowisko: Art Director   
Rodzaj pracy: pełen etat 

Rodzaj umowy: forma zatrudnienia do ustalenia 
 

Zakres obowiązków:  
 
 

• odpowiedzialność za wszelkie projekty graficzne (w tym filmowe) oraz identyfikację wizualną firmy 

• ustalanie priorytetów wszelkich zadań graficznych 

• przygotowanie koncepcji wizualnej/graficznej kampanii i akcji marketingowych, produktowych, a 

także stron internetowych (w tym Key Visual). 

• tworzenie projektów graficznych opakowań dla produktów z portfolio firmy, materiałów 

promocyjnych, informacyjnych,  przeznaczonych do druku lub Internetu 

• tworzenie identyfikacji wizualnej dla dedykowanych marek, w tym ksiąg wizualizacji znaku 

• przygotowywanie scenariuszy filmów promujących firmę celem ich realizacji  

• pozyskiwanie materiałów graficznych i merytorycznych od partnerów firmy KIM, w celu 

przygotowania projektów graficznych 

• tworzenie prezentacji multimedialnych 

• obróbka zdjęć 

• przygotowywanie zamówień poligraficzny, w tym ich wycena oraz współpraca z drukarniami i 

podwykonawcami 

• dbałość o przestrzeganie standardów graficznych, wizualnych w firmie oraz w komunikacji 

zewnętrznej 

• wyznaczanie standardów graficznych partnerom zewnętrznym współpracujących z firmą KIM 

• dobór rozwiązań, technik, materiałów dla projektów, a także nadzór nad wykonawstwem 

• odpowiadanie za spójność i poprawność merytoryczną materiałów 

• przygotowanie materiałów wsparcia dla nowych projektów (karty, rzuty, prezentery, mapy) 

• realizacja innych zadań zleconych przez przełożonych firmy KIM  

 

 
Wymagania: 
 

• wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe  

• minimum kilku letnie doświadczenie na podobnym stanowisku (warunek konieczny) 

• znajomość pakietu Adobe CC 

• umiejętność projektowania na potrzeby kampanii ATL i BTL 

• znajomość DTP  
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• głowa pełna pomysłów 

• znajomość rynku reklamy i zainteresowanie komunikacją marketingową marek 

• umiejętność organizacji pracy projektowej 

• doświadczenie w realizacji ww. zadań  

• kreatywność oraz komunikatywność  

• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i 

piśmie 

• umiejętność pracy w zespole  

• umiejętność obsługi pakietu MS Office  

• konsekwencja w dążeniu do celu  

• umiejętność analitycznego myślenia  

• komunikatywność  

• odporność na stres  

• doskonała organizacja pracy  

• znajomość innych programów graficznych – mile widziane 

 

 
Wymagane dokumenty:  

• CV i list motywacyjny*  

• kopia świadectwa ukończonej szkoły. Przedmiotowy dokument będzie wymagany w przypadku 
zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną.  

 
* Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli:  
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst 
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).” 
  
Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest KIM Sp. z o.o. z siedzibą  
w Warszawie przy ul. Bartyckiej 114. Państwa dane osobowe wykorzystane zostaną w celu 
przeprowadzenia rekrutacji przez spółkę. Podanie przez Państwa tych danych jest dobrowolne. Mają 
Państwo prawo wglądu do tych danych oraz ich poprawiania/aktualizowania. Zastrzegamy sobie prawo 
do kontaktu z wybranymi kandydatami.  
 
 
Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres e – mail: kadry@kim24.pl  
Wszelkich informacji udzielamy pod telefonem: 22 559 62 56 


